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Daar zijn Rico,Remi,Claudia en Jenny als
eerste in het schommelschip geweest.

Maastricht, maart 2015.

Daarna hebben we ons een kop koffie of thee
gedronken om het even lekker warm te
krijgen was die dag wel koud maar wel
gezellig.

Beste sponsoren, sympathisanten,
bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de
Knoevel,

Toen zijn Rico en Jenny gaan langlaufen daar
was Jenny 2 keer gevallen toen had ze de
ski’s uitgedaan en verder gaan lopen.

Graag willen we jullie weer op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen en van
de georganiseerde knoeveldagen.
Onderstaand treffen jullie ook een aantal
verslagen aan van de hand van de
deelnemers.

Daarna zijn we gaan lunchen met wat te
drinken dat was erg lekker en een gezellig
kerstsfeer in het restaurant en de rest van de
Efteling ook.

Knoeveldag van Rico.

Toen zijn Rico,Remi,René,Kevin,Claudia en
Jenny in de vogelrok geweest.

De Knoeveldag is voor ons om 08:30 uur
begonnen, we waren die dag met 8 personen.

Daarna zijn René Kevin en Remi in de villa
volta geweest.

Dat waren René Remi Rico Bianca Boessen
en vriend van Rico, Kevin Stevens en van de
stichting waren dat Harrie, Claudia en Jenny.
We werden toen opgehaald door stichting de
Knoevel met het busje.

In de tijd dat hun in villa volta waren zijn
Rico,Claudia,Jenny en Bianca in de
droomvlucht geweest.

Het eerste wat we kregen was een ontbijt
pakketje.Toen gingen we op weg het was
allemaal nog een verrassing voor ons waar
we heen gingen.
Toen we onderweg waren richting Brabant
kwamen bij Eindhoven in een file door een
ongeluk we hebben daar 40 minuten in
gestaan maar het leek veel korter door de
gezelligheid in de bus.
Uiteindelijk kwamen we aan bij de Efteling in
Kaatsheuvel.

Daaruit gekomen zijn we met zijn allen naar
de pandadroom geweest dat was heel mooi.
Toen zijn we weer met zijn allen in het busje
gegaan en weer op weg naar huis zoals wij
dachten maar er kwam nog een verrassing bij
we gingen met zijn allen richting Kerkrade.
Daar kwamen we aan bij de wok en toen
kwamen daar nog vrienden van ons bij en die
gingen met ons allen lekker eten.
Toen was het inmiddels 20:00 uur toen we
met zijn allen naar huis gingen.

De kinderen hadden een leuk souvenirtje van
de Efteling en het was super gezellig.
Bij deze willen we stichting de Knoevel en de
persoon die ons anoniem heeft opgegeven
voor deze dag heel erg bedanken dat we met
Rico onze jongste zoon die autisme spectrum
stoornis en een verstandelijke beperking heeft
een dag zonder problemen konden genieten.
Heel erg bedankt voor deze leuke en
gezellige dag en de mooie foto’s en film wat
er gemaakt is als herinnering voor ons aan
deze dag.
Groetjes van fam Boessen.

Vrijdagochtend op tijd vertrokken zodat we
rond openingstijd al in het park waren, we
hebben de auto geparkeerd en zijn meteen
naar het park gegaan. We zijn als eerste het
sprookjesbos ingegaan, daar hebben we
heerlijke warme chocomel gedronken onder
het terrasverwarming, de kinderen kregen
geen genoeg van de duiven, er waren zelfs
rose en blauwe duiven.
Rond 3 uur zijn we richting Bosrijk gegaan om
het appartement te verkennen, we zijn nog
gaan wandelen rond de huisjes van Bosrijk,
het is erg mooi daar. de kinderen vonden t
erg leuk om ook in Bosrijk te zijn.
We hebben heerlijk gegeten in het Eethuys
en om half 7 zijn we naar Klaas Vaak gegaan
om naar zijn mooie bedtijd verhalen te
luisteren.

Knoeveldag van hakop.
Mijn Knoeveldag begon met een herlijk ontbijt
bij van der Valk in Roermond. De hele dag zat
vol met verassingen. Naar het ontbijt gingen
we naar PSV. En ik en mijn zus dachten in
ons zelf Yes !!! We gaan naar PSV. We
kregen een schitterende privé rondleiding
door Thimo bij PSV en Mark van Bommel had
een verassing achtergelaten met een bal,
snoep, foto’s van het hele team en nog een
lolly met spek 1 voor mijn broertje, 1 voor mijn
zus en 1 voor mijzelf. Daarna gingen we
karten en mijn broertje ging uit zijn dak. Mijn
broertje en ik gingen een een kleine kart, mijn
zusje in een grote.Ieder ging drie keer. Toen
we klaar waren met Karten was het al
ongeveer 16:00 uur. De avond sloten we af
met een lekker dinner bij een Italiaans
restaurant. We begonnen met het
hoofdgerecht, daarna gingen we Pizza eten
en op het laatste ook nog een toetje.
Groetje Hakob
HARTELIJK DANK VOOR DEZE
ONVERGETELIJKE DAG.
Knoeveldag van Brandon en dean.
Dit is het verslag van ons weekendje Efteling :

De volgende dag waren we vroeg uit onze
veren gestapt, Om 8 uur zijn we gaan
ontbijten in het Eethuys.
Daarna hebben we heerlijk gezwommen in
het Badhuys van Bosrijk. Na ons lekker
opgefrist te hebben zijn we het park
ingegaan.
We hebben vele attracties gehad, Brandon
kreeg geen genoeg van Jokie en wilde wel 10
x achter elkaar erin gaan. Mama moest ook
even los gaan en heeft oude herinneringen
opgehaald in de Python.Om 18:00 uur
hadden we gereserveerd bij "Het Wapen van
Raveleijn". Alles was in middeleeuwse sferen
en je kreeg wat de pot schaft, en het was
heerlijk. De kinderen werden door de kok
meegenomen en er werd een verhaaltje
vertelt in de keuken en daarna kregen ze hun
eten mee, alles was goed bedacht.
Ik vond het wel jammer want om 18:15 uur
zou het water spektakel Aquanura beginnen
en we wilden dat heel graag meemaken,
maar we konden maar op een plaats zijn. Na
het eten liepen we terug naar Bosrijk, op een
gegeven moment stonden er allemaal
mensen langs het water waar normaal de
watershow werd gegeven en wat n geluk
hadden we want er werd een show gegeven
op de muziek van DJ Tiesto voor een
bedrijfsuitje wat op het moment daar bezig
was. De kinderen hebben gedanst en we
hebben enorm genoten van het

waterspektakel. Wat een mooie dag hebben
we gehad met een super afsluiting.
Zondag de laatste dag zijn we weer gaan
ontbijten in het Eethuys, wat n feest, heerlijk
als je even niks hoeft te doen :-D we zijn nog
gaan zwemmen in het Badhuys en daarna
weer het park in. We zijn tot laat in de middag
gebleven en we hebben een top weekend
gehad, wat ons nog lang zal blijven
herinneren.

Komende verwendagen.
Er wordt thans een aantal verwendagen
voorbereid.
In een van de komende nieuwsbrieven zullen
we hierop terugkomen.
De website is te bevragen via
WWW.stichtingdeknoevel.nl.
De knoevel heeft ook een eigen FB pagina.

Grote Knoeveldag 2015.

E-mail adres. info@stichtingdeknoevel.nl

De grote knoeveldag 2015 staat gepland voor
zaterdag 2 mei 2015.
We gaan met 2 bussen naar de Efteling.

Rekeningnummer

Er hebben zich inmiddels al meer dan 100
personen opgegeven.

NL60 INGB 0663 4739 93 t.n.v. Stichting De
Knoevel
Tenslotte.

Knoevelparty.
De knoevelparty vindt dit jaar plaats op 23
augustus bij Abrahamslook in Maastricht.
We rekenen op jullie komst !
Kunstveiling.
Ladies Circle Maastricht organiseert op 22
mei in de Dominikanerkerk in Maastricht een
kunstveiling, waarvan een gedeelte van de
opbrengst bestemd is voor de knoevel.
Meer informatie op de facebookpagina
Kunstveiling Ladies Circle Maastricht.
Zeg het voort !
Sponsoring.
We mogen ons verheugen dat er organisaties
en personen zijn, die ons werk willen steunen.
Dank aan allen, die ons op enigerlei wijze
steunen om onze activiteiten te kunnen
realiseren. Dit zijn niet alleen bedrijven, die
ons gratis dan wel tegen een gereduceerd
tarief hun diensten aanbieden maar vaak ook
personen.

Geer moot allemaol unne knoevel vaan de
Knoevel höbbe !

